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Maarten Bakker

Multihull- en ander nieuws
Astus 22.1
Als de 18 en 20 voeter toch wat te klein zijn (zie CTC-Nieuws 238) 
dan biedt de nieuwe Astus 22.1 van de gelijknamige Bretonse 
werf misschien wel precies de juiste accommodatie. De 22 is een 
echte boot, klein genoeg om makkelijk mee te traileren achter 
een kleine middenklasse auto maar voldoende ruimte in de kajuit 
en de kuip om lekker een paar dagen mee op uit te trekken langs 
nieuwe kusten. Het trailerbare gewicht bedraagt ruim 650 kg, de 
aanbevolen waterverplaatsing van 1070 kg houdt de boot snel 
en levendig maar een maximum van 1380 kg is volgens de werf 
nog steeds acceptabel. Dan kun je er met 8 man mee op pad. Het 
mooie, dubbele uitschuifsysteem waar de Fransen kennelijk ‘patent’ 
op hebben, treff en we ook aan op deze boot. Het bestaat uit 
twee achter elkaar geplaatste stijve aluminium tubes in de romp, 
voorin en achterin waar de buizen van de drijvers soepel inglijden. 
Inhalen gaat eenvoudig met de winch, uitvouwen idem. Volledig 
uitgeschoven is de breedte 4,6 meter en ingeschoven blijft de boot 
onder de maximale 2,55 meter. De mast heeft een lengte van 8,5 
meter. Het grootzeil heeft een vierkante top en meet 19 m², de 
genua 9 m². Aan de uitschuifbare boegspriet hangt een genaker 
van 25 m². Een fors oppervlak voor een boot van deze afmetingen 

en de boot is dan ook snel. De stevige 
drijvers met een volume van 880 liter elk 
zijn daar goed tegen opgewassen. Een 
veilige boot, zij het wat klein voor open 
zee. 
Het interieur is strak en schoon 
afgewerkt in glimmend polyester en 
biedt ruimte voor maximaal 5 personen, 
aan het diner wel te verstaan. Er zijn 
4 slaapplaatsen aan boord met een 
dubbele kooi voorin en twee enkele 
onder de kuipbanken, alle twee meter 
lang. Een kleine kombuis en een 
chemisch toilet vinden een plek voor 
de voorpiek. Het schuifl uik kan zowel 
omhoog als naar voren geschoven. De afmetingen van de kuip 
zijn heel behoorlijk voor een scheepje van 6,6 meter: 3 bij 1,80 m. 
Je kunt er met 6 man in verblijven. Het bootje is een leuk, vlot en 
betaalbaar alternatief voor de net iets grotere en snellere Farrier 22 
(en met twee tentjes op de zijnetten ideaal voor ‘coastal camping’, 
zie foto). De prijs ligt rond de € 35.000.

Groot, groter, grootst.
Superyachts hebben de catamaran ontdekt. Of is het eigenlijk andersom? 
Sunreef kwam dit jaar met een nieuw superjacht: de 82 Double Deck. Een 
trend die we al eerder zagen bij de grote modellen van Lagoon en Privilege. 
Kenmerkend is de salon en/of binnenstuurstand boven de slaapcabines op 
het brugdek en een buitenstuurstand op het bovendek dat feitelijk de bimini 
vormt voor de achterkuip. Een andere trend die het ontwerp weerspiegeld is 
de hang naar hardere vormen bij grote cats. Zowel in het interieur en de kuip 
als in de vorm van de opbouw. Zelfs een ‘harde’ knik in een verder snaarstrak 
vrijboord lijkt een nieuw stijlicoon te worden. Ter vergelijking treft u hier ook 
beeldmateriaal van de nieuwe Catana 59 en de mooie M Cat 52.
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Joyon zeilt 666,2 mijl in 24 uur
Francis Joyon bereikte eind juli een nieuw 24-uurs record. 
Onlangs offi  cieel bevestigd door het WSSRC, zeilde Joyon de 
enorme afstand in een weervenster met een harde wind van 
ruim 30 knopen op een reis tussen de Azoren en Bretagne. Zoals 
we van hem gewend zijn, brak hij het vorige record met gulle 
cijfers: 38 mijl. Volgens Joyon was het extreem gevaarlijk en 
zeilde hij de boot tot de uiterste limiet. Gedurende 24 uur hield 
Francis de grootschoot en de fokkenschoot in beide handen, de 
boot zeilde op de zelfstuurinrichting. Als de lijdrijver in een golf 
dreigde te boren vierde hij een of beide schoten. De gemiddelde 
snelheid lag rond de 32 knopen en topsnelheden van 35 waren 
geen uitzondering. Opmerkelijk is dat het een van zijn eerste 
grote tochten was na de kapseis op de Atlantique in 2011 en 
dat de IDEC was uitgerust met het gerepareerde tuig van zijn 
wereldrecord. De zeilen hebben er al 90.000 mijl opzitten! 
Gedurende het record beleefde Francis 'magische' momenten: 

"Het was een buitengewone ervaring om zo'n machine op het 
maximum van zijn potentie te zeilen vooral op momenten dat 
ik grote vrachtschepen passeerde in douches van schuim." Een 
ongeloofl ijke prestatie om een boot als de IDEC voor 24 uur solo 
boven de 30 knopen te zeilen.

G-Force 1400 van Schionning
De nieuwe serie G-force van Schionning spreekt tot de verbeelding. Prachtige 
ontwerpen die snelheid en comfort optimaal lijken te verenigen. De trend 
van negatieve boegen lijkt nu ook duidelijk gemeengoed te worden onder 
ontwerpers van snelle cruisers. Misschien een tikkeltje te ‘gespierd’ voor het 
ongeoefende oog maar dat is misschien vooral een kwestie van gewenning. Net 
als mode. Buiten dat heeft het concept toch ook enkele duidelijke voordelen. 
De G-Force is licht gebouwd, 5,5 ton met een waterverplaatsing van 7 ton, 
en draagt een mast van 19 meter lengte. Het zeiloppervlak van 116 m² aan 
de wind is niet extreem maar wel fors voor een schip van dit formaat en 
gewicht. Schionning geeft onder cruise-omstandigheden snelheden op van 
10-16 knopen en topsnelheden van 25 knopen. Echt een salonbrugdekcat zoals 
je haar het liefst zou willen zien: een rank, elegant, hoog op de poten, krachtig 
en stabiel platform en compromisloos snel! Vergelijkbaar met de Outremer 
light 45, even ‘lean en mean’ maar lichter en comfortabeler. De proporties doen 
ook denken aan de cruisers van Erik Lerouge. De brugdekhoogte is 1 meter!
Er wordt rationeel gebouwd in epoxy, S-glas, koolstof op essentiële plaatsen. 
Goed afgewogen worden pvc-schuim, balsa of ceder voor de kromme en Dufl ex 
Honeycomb voor de platte oppervlakken ingezet. De plannen van Schionning 
zijn daarom uitermate geschikt voor zelfbouw en productie in eigen beheer. 
De accommodatie is compact maar past bij wat je kunt verwachten op een 
schip als dit met een ruime navigatiehoek, een enorme dinette in de salon en 
twee hutten, een riante kombuis en badkamer in de rompen. De G-force serie 
wordt in verschillende lengtes gebouwd. De 1400 is de kleinste. Een grote, goed 
ingerichte kuip herbergt twee stuurstations en biedt door de slanke opbouw 
voldoende zicht naar voren om goed mee te komen in een wedstrijdveld. Het 
tuig kan naar believen geleverd worden met een koolstof draaibare mast of een 
vaste alu versie voor het gemak. Een vierkante top op het grootzeil is standaard. 
Twee lichte binnenboord diesels zijn de aanbevolen optie voor een cruiser van 
dit formaat. 

Foto: YachtPals.com
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Triptyque 23.2
Op de een of andere manier weten Franse werven altijd heel veel 
in een kleine boot te krijgen. Stahoogte in een trailerbare tri van 23 
voet? Het kan. De nieuwe Triptyque 23.2, de opvolger van de 22 is 
een echt ruimtewondertje. De typische ongemakken horen er ook 
bij: de keerzijde is een wat ‘bulky’ uiterlijk. Samen met de Franse 
stijl wat functioneel maar verder is het toch een heel charmant en 
sympathiek scheepje. Notabene duurzaam gebouwd in hechthout 
en epoxy! Ook bij de tri’s van deze werf zien we de oplossing met 
de dubbele buizen voor het schuifsysteem van de ama’s. Bij de 
Triptyque gaat dat wel heel ingenieus: de drijvers verdwijnen heel 
elegant onder het vrijboord van de hoofdromp. Daardoor blijft 
gemotoriseerd varen in ingeklapte toestand over bijvoorbeeld de 
kanalen heel goed mogelijk, de stabiliteit is dan nog altijd enorm 
en de breedte op de trailer is slechts 180 cm! Dat betekent plezierig 
traileren. In het interieur heb je nauwelijks last van de beamkasten. 
De dubbele kooi in de voorpiek is ervoor geplaatst en kan daardoor 
laag gehouden worden, dat pakt goed uit voor de zithoogte. Verder 
is het interieur wat spartaans maar dat kan naar believen uitgebreid. 

Er zijn 4 slaapplaatsen, een keerbare tafel en een kombuisje.
De multiknikspant romp en dito drijvers hebben veel water-
verplaatsing maar zeilklaar weegt het lege schip slechts 650 kilo, 
heel netjes voor een boot van 6,99 meter lang en 4,90 meter breed. 
Het grootzeil meet 22, de solent 8,5 en de genaker op de boegspriet 
20 m². 
De Triptyque is dan ook een volwassen trailerbare tri waar je 
gerust langere kustreizen mee kan maken. De prestaties zijn heel 
behoorlijk, de hoofdromp planeert gemakkelijke en de boot zeilt 
hoog en op ruimere koersen zo snel als de wind. 16 knopen met 
windkracht 4. Bijzonder handig, maar niet zo mooi is de optionele 
bipod waar de mast op staat. Zo kan de mast eenvoudig met 1 man 
gezet worden en blijft hij ook in ingevouwen staat overeind. Dan 
is de boot 2,2 meter breed, je kunt er dan zelfs voorzichtig mee 
zeilen! De boot is dan ook in ‘no time’ van de trailer vaarklaar. De 
Triptyque is als kit en vaarklaar verkrijgbaar. De prijsindicaties zijn 
respectievelijk ruim 20.000 en 39.600 euro. Bezoek de wat simpele 
site voor meer informatie, de 22 heeft dezelfde specifi caties als de 
23.2 en de werf heeft modellen van 12 tot 34 voet in het gamma.

meer nieuws...
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Trieadrieame
Nederlandse innovatie in scheepsrompontwerp?

Het is wel even schrikken als je een persbericht binnen krijgt dat 
rept over een  Nederlandse ‘uitvinding’ van een scheepsmodel met 
drie rompen. Het blijkt te gaan over “een nieuwe manier van varen: 
sneller, veiliger, comfortabeler én duurzamer.” Men noemt het 
een “revolutionaire doorbraak in de scheepsbouwwereld”. Zelfs de 
Waterkampioen en de Vaarkrant publiceren het verhaal. 
De toegezonden informatie roept wel vragen op. Het idee 
van ing. G.J. Bilkert en zijn zakenpartner ir. M.G. Reissenweber 
schijnt al diverse malen beloond te zijn met subsidies door het 
Ministerie van Economische Zaken/Stichting Coördinatie Maritiem 
Onderzoek. Sinds 2010 is het model, door scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau Van Oossanen Naval Architects B.V. uit 
Wageningen, tot in detail ontwikkeld en geoptimaliseerd met 
behulp van geavanceerde computersimulatieprogramma’s. Dan 
moet het wel wat zijn en volgens van Oossanen is dat ook zo. Hij 
onderzocht de weerstand en snelheden van de slanke rompen 
en concludeerde dat “afhankelijk van het motorvermogen of 
zeiloppervlak gemakkelijk snelheden van twintig knopen kunnen 
worden gehaald. Daarmee zou het model aanzienlijk sneller varen 
dan de traditionele monohull onder gelijke omstandigheden.” 
Gezien de slanke, effi  ciënte schuinstaande drijvers lijkt dat heel 
goed mogelijk maar het grote nat oppervlak van de rompen zou 
wel eens roet in het eten kunnen gooien. 20 knopen op zeil? Met 
deze lengte-breedte verhoudingen? En dit gewicht? 
De romp zou een positieve stabiliteit bezitten tot een hellingshoek 
van ruim 90 graden. Dat lijkt verrassend want moderne cats 
en tri’s tonen een volstrekt betrouwbaar gedrag in zeegang, 
stabiliteitskrommes tot voorbij de 90° zijn geen uitzondering, maar 
dat wordt veroorzaakt door de breedte. De Trieadrieame is echter 
betrekkelijk smal. Tamelijk irritant is de bewering dat de specifi eke 
vorm van de romp ervoor zorgt dat de Trieadrieame veiliger is 
dan een catamaran of trimaran. Men schrijft zelfs: “Dit is een grote 
verbetering ten opzichte van de doorgaans snelle maar instabielere 
catamarans en trimarans.” Met deze aanspraken lijkt de ontwerper 
voorbij te gaan aan de actuele internationale ontwerppraktijk 
in de wereld van multihulls. In een kort vraaggesprekje met dhr. 
Bilkert legt hij uit dat de genoemde eigenschappen gelden voor 
een schip van ongeveer 15 meter. En dan wordt het verhaal wat 
duidelijker. Door de toegenomen breedte en het gewicht van de 
loefdrijver is het opdrijvend vermogen dan ruim voldoende. De 
vraag blijft of het concept in staat is de voorspelde zeilprestaties 

waar te maken. De video op de site van de ontwerper, waar een 
model van 5 meter tamelijk traag door het water gaat, ziet er nog 
niet bemoedigend uit. Misschien wel als het model in koolstof 
zou worden gebouwd. Het hele verhaal doet denken aan de New 
Magic Breeze, een interessant experiment van Dick Zaal van 25 jaar 
geleden dat eindigde in een debacle in het racecircuit (OSTAR 1988). 
Overigens is de NMB indertijd ook onderzocht door het beroemde 
bureau in Wageningen. Mooi in de sleeptank maar niet overtuigend 
op zee. Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat dit ook met de 
Trieadrieame het geval zal zijn. Het Marin kan zich zoiets niet 
veroorloven.
Zonder meer bemoedigend is het dat een Nederlandse ingenieur 
weer een nieuw concept ontwikkelt voor een snelle en stabiele 
romp. Dat verdient lof. 
Positief zijn de kansen voor de commerciële vaart.  Onderzoek 
toont aan dat het brandstofgebruik voor de motorbootuitvoering 
gemiddeld met meer dan 30% afneemt. Dat zien we ook bij 
catamarans in de beroepsvaart als de visserij. Met de nodige 
aanpassingen kan het ontwerp geschikt gemaakt worden voor 
koopvaardijschepen, veerboten en marineschepen. Op www.bilkert.
nl/Triade zijn meer afbeeldingen te zien. We komen zeker nog een 
keer uitgebreider terug op dit ontwerp.

Nieuwe Dragonfl y 32 is een succes
Op de foto: van de zomer gespot bij Enkhuizen, de eerste nieuwe Dragonfl y in Nederland. 
De nieuwe Dragonfl y 32, de opvolger van de oude 33 en het alternatief voor de nogal 
kostbare 35 blijkt een succesnummer. De tri met de vertrouwde draaibare beams is 
nog net geen 10 meter lang en biedt behoorlijk wat meer comfort dan de kleinere 28. 
Echt een volwassen cruiser waarin een luxe interieur met vier vaste slaapplaatsen en 
een ruime dinette, kombuis en natte cel een leefbaar schip weet te creëren. Er zijn twee 
versies, de ‘Suprime’ en de ‘Touring’. Afmetingen: 10 bij 3,6/8 m. De waterverplaatsing 
bedraagt 3,3 ton. Grootzeil 50 m² en genua 26 m². Het schip kost € 207.900 ex. btw.
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